
Beszámoló a III. Enzimológiai Ankétről
(Budapest, 1980. március 20-21)

Az ankétot a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület Mikrobiológiai 
Szakosztálya és Élelmiszeranalitikai Szakbizottsága, valamint a Magyar Kémikusok 
Egyesülete Biokémiai Szakosztálya rendezte.

A megnyitó beszédek után Vas Károly akadémikus a bevezető előadásában 
beszélt a téma aktualitásáról, közgazdasági, technológiai, analitikai előnyeiről, 
melyeket az enzimek alkalmazása jelent.

Az előnyök felsorolása mellett beszélt a hátrányokról is, amelyek főként a 
kedvezőtlen érzékszervi elváltozásokban mutatkoznak.

Az alábbi jelentősebb előadások hangzottak el:
A sertések vágás előtti stresszállapotáról és annak hatásáról a hús minőségére 

(Szilágyi M., Takács /., B. Kovács A. és Takács J.f).
Figyelemre méltóak voltak a növényi eredetű élelmiszerek érésének, az érésük 

befejezésének enzimes folyamatairól elhangzott beszámolók, valamint az ehető 
gombák izoenzimjeinek felderítését célzó alapkutatások; a cukorrépa tárolása során 
bekövetkező változások stb. ( Törley D., P. Gyárfás A., V. Vigyázó L., P. Nagel К., 
Hangyái К., Merész P., Gajzágó L, N. Markus V., Schmidt К., Sz. Dobozi M., 
B. Szebényi É.)

Szó volt az immobilizált enzimekről is, amelyek előnyei azonosak a szervetlen 
katalizátorokkal, és a mátrixuk megközelíti az elősejt modelljét (Hoschke A., 
László E., Bátkai L.).

A sütőipari emulgeátorok öregedést késleltető hatása, azok enzimgátló tulaj
donságán alapszik (Moór J.).

Igen hasznosnak bizonyul a sörélesztő (500 t/év) enzimes fehéresítése, amely 
jelentős vízmegtakarítással jár (Halász A., Hajós Gy.), ugyanígy a plasztein reakció 
vizsgálat sorozatok (Hajós Gy., S. Acsádi /., Halász A., Fáik Zsné, T. Perczel É.).

A nem állati eredetű oltó kazeinbontó hatásának ismertetése más megvilágí
tásba helyezi az oltóhatásmechanizmus és a sajtgyártás eddigi szemléletét (V. Vi
gyázó I.., El Hawary M., Kiss E., Erdélyi A.).

A különféle lipáz okozta zsírbontások tanulmányozása során kiderültek a 
sertészsír emészthetőségének nehézségei, amelyek indokolttá tehetik a fogyasztók
nak (főként a forró égövön) a tőle való idegenkedést ( Biacs P.).

A pektináz alkalmazása során metilalkohol szabadul fel, ezért célszerűbb a 
pektinliáz felhasználása (Z. Horváth K.).

A műszeres laktát-piruvát meghatározás egy esetleges gyors, pontosabb tej
mikrobiológiai meghatározásnak képezheti magvát a laktohidrogenáz-dehidro- 
genáz enzimek segítségével (Örsi F., Barna É.).

A gyógyszerek hatásmechanizmusának tisztázása során szintén jelentős az 
enzimek szerepe (Lapis E., Z. Balázs M., Kiss B., Rosdy B.).

A tej lúgos foszfatáz próbájának gyorsabbá, pontosabbá, értékelhetőbbé tétele 
a típusreakció és a Schiitz-féle szabály alkalmazásával optimalizálható (Wagner 
A., Horváth L., Kiss T., Gyetvai J .).

Az ankét Lásztity Radomir professzor beszédével zárult.
Wagner Attila
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Tájékoztató Olvasóinkhoz és Munkatársainkhoz !

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények hat füzetben jelenik meg éven
ként egy kötetben.

A folyóirat az alábbi tárgykörökbe tartozó cikkeket közöl:
I. Általános, közérdeklődésre szániot tartó cikkek (élelmiszerek mi

nőségére — higiéniájára — szabványosítására vonatkozó  ̂ dolgo
zatok, összefoglaló vagy beszámoló ismertetések stb.).

II. Eredeti dolgozatok,
A szerzők önálló vizsgálatain, kutatásain alapuló közlemények; 
élelmiszerek kémiai, fiziko-kémiai, műszeres, mikrobiológiai, ra
diológiai, higiéniai vizsgálataira vonatkozóan.

III. Rövid gyakorlati közlemények, vagy összehasonlító-értékelő dol
gozatok.

A lapszemle keretében magyar folyóiratokban megjelent dolgozatok 
címjegyzékét és külföldi folyóiratok kivonatait ismerteti.

A közlemények tartalmáért a szerzők felelősek. A közleményeket tö
mören kell megfogalmazni. A kéziratokat gépírással 1,5-es sorközzel, 4—5 
cm margóval, a lapnak csak egyik oldalára írva kell beküldeni. A szakki
fejezéseket, vegyületneveket fonetikusan kell írni. Az irodalmi utalásoknál 
a szerzők vezetéknevét és keresztnevének kezdőbetűit, továbbá a mű cí
mét, kiadásának helyét és idejét, illetve a folyóirat kötet-, oldal- és évszá
mát kell feltüntetni a dolgozatok végén. A kézirathoz csatolni kell a mun
ka magyar nyelvű rövid összefoglalását 3 példányban.

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza. A kefelevonatokat a mar
gón kijavítva azonnal vissza kell küldeni. Az esetleges ábrák levonatát a 
kefelevonat szélére kell ragasztani a megfelelő helyen és ellenőrizni kell 
azok számozását és aláírását.

önálló közleményekből a szerzők kívánságára 50 db különlenyomatot 
adunk.

Kéziratokat és kefelevonatokat a szerkesztő címére kell küldeni: 
dr. Kottász József, 1052 Budapest Városház u. 9—11.
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